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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý šestý kontakt 

středa, 1. června 2022, 7.18 hod. 

 

Billy   Zdravím tě, Ptaah, dobré ráno, můj příteli. Jsi tady již časně. 

Ptaah   Také tě zdravím. – Ano, když sis změnil pravidla doby odpočinku, mohu se podle toho velmi 
dobře orientovat. 

Billy   Máš-li tuto možnost, tak to bude dobré. Pro mě nehraje roli, jestli budeš teď přicházet časně nebo 
v pozdní době. 

Ptaah   Tak potom je vše v pořádku. – – Ano, ze své strany jsem zvládl úkoly, které mi delší dobu bránily 
v tom, abych sem přišel. Skutečně jsem rozpravy s tebou postrádal. 

Billy   To se žel nedá změnit, když člověk své povinnosti vnímá odpovědně. Právě tak tomu ovšem žel 
není, když lidé postrádají znalosti o tom, jak je nutno si povinnost vykládat a jak je nutno k ní přistupovat 
a rozumět jí. 

Ptaah   Tak tomu žel u pozemšťanů je. 

Billy   Vy, Plejaren, jste ale tyto věci určitě již překonali, že? 

Ptaah   Žel tomu není tak, jak si myslíš, neboť u našich lidí je v tomto ohledu celkově vzato všechno lepší 
než u pozemšťanů, avšak ani u nás nevládne v těchto ohledech perfektní stav. Ale z tvých slov mám 
dojem, že jsi chtěl něco říci, co jsi ale ... 

Billy   ... ty si také všimneš všeho. Bylo by důležité vědět, co jste vypátrali ohledně dalšího průběhu 
koronaviru. 
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Ptaah   O tom toho nelze povědět mnoho, neboť i nadále platí naše rada, kterou jsem ti sděloval již 
od doby vypuknutí této nákazy, přičemž jsem doporučoval, abyste se jí všichni řídili. V současnosti roste 
nová mutace viru, která se pomalu rozmáhá, avšak bude až v následujících týdnech natolik rozšířena, 
že bude opět, nově nezbytné přijímat protiopatření. Více toho prozatím vysvětlovat nechci, kromě toho, 
že tato nová mutace může být eventuálně opět agresivnější, než byla ta dosavadní, mírnější mutace. 

Billy   O. k., to postačuje. – Máš pravdu, vlastně jsem chtěl uvést do diskuze něco, co mě zaměstnává, 
jelikož včera byl v televizi vysílán pořad, v němž spolkový rada, Ignazio Cassis, hovořil s jedním 
reportérem o neutralitě. Co ale pan Cassis vypustil z úst a povídal o tom, co neutralita údajně je a co 
dovoluje, to byl skutečně absolutní vrchol. To, co říkal, bylo vskutku neslýchané a dal tím také jasně 
najevo, že nemá ani potuchy o tom, co neutralita skutečně je. S chladnou vyřídilkou a hloupým výrazem 
v obličeji povídal, že podle švýcarského práva je naprosto dovolené a správné, že se Švýcarsko připojilo 
k sankcím, které (diktatura) EU uvalila na Rusko, a že je tedy oprávněné a správné, že tak učinilo a že tyto 
sankce uplatňuje. To považuji za více než nehorázné, a že tento žalostný stranný postoj Spolkové rady 
zjevně uplatňují a zastupují také vládní činitelé z rady Stavovské a Národní, to skutečně neslýchaně 
pošlapává švýcarskou neutralitu. To celé je v rozporu s tím, co bylo usneseno ve Vídni a Paříži roku 1815, 
kdy byla na úrovni mezinárodního práva uznána absolutní neutralita Švýcarska, která byla – poté, co ji 
uznaly evropské velmoci – i písemně ustanovena smlouvou z 20. listopadu 1815, a sice v tom znění, že je 
tímto garantována stále trvající neutralita Švýcarska, jakož i nedotknutelnost a neporušitelnost 
švýcarského teritoria. 

Žel mi není známo, kolik členů Spolkové rady v Bernu, kolik členů rady Stavovské a Národní a jací 
konkrétně vyli a i dnes ještě vyjí v tomto ohledu, spolu se stejně smýšlejícími občany švýcarského národa, 
zaujatě ve sboru a obhajovali a stále ještě obhajují fakt, že Švýcarsko od diktatury EU protiprávně – 
v rozporu se smluvně stanovenou a pravou neutralitou – převzalo sankce proti Rusku. V každém případě 
je to ale pro provinilce ve Spolkové, Stavovské a Národní radě ostuda, stejně jako pro tu část populace, 
která s převzetím a uplatňováním sankcí stále ještě vyjadřuje souhlas a celou tuto záležitost stranně 
a zaujatě schvaluje. A toto se děje jednoznačně proto, že tito hlasití zastánci sankcí nechápou ani si 
neuvědomují, co vlastně neutralita znamená a o čem vypovídá, a že za žádných okolností nedovoluje se 
stranně a zaujatě vměšovat do jakýchkoliv záležitostí, a to ani politických, ani soukromých. 

Ohledně Spolkové, Stavovské a Národní rady se skutečně naskýtá otázka, jak a proč jsou vůbec na tyto 
vládní posty voleny takovéto osoby, které o neutralitě skutečně nic nevědí a které pak ze svého úřadu 
mohou tuto neutralitu porušovat a masivně pošlapávat?! Avšak ve Švýcarsku se zjevně nejedná pouze 
o porušování, chybný výklad a ignoraci neutrality, neboť vrcholem celé věci je i to, že vlastizrádci obojího 
pohlaví chtějí Švýcarsko připojit k diktatuře EU a podnikají veškeré snahy o to, aby se Švýcarsko mohlo 
otevřeně stát jejím členem. A že v této diktatuře již nemají ve vztahu ke své politice hlavní slovo 
jednotlivé členské státy, jelikož všechno rozhodují diktátoři EU v Bruselu, nad tím se dotyční očividně 
nezamýšlejí, a tedy tento fakt nerozeznávají. 

Vládní činitelé zemí a jejich národy nerozpoznávají, že diktátoři a diktátorky EU v Bruselu vodí každou 
členskou zemi za ručičku a že země, které potřebují od této diktatury peníze, je dostávají jen tehdy, když 
se podvolí jejím požadavkům a když dělají to, co od nich vyžaduje. Tím diktatura EU vydírá členské státy 
– zejména se jedná o tuto trestuhodně hloupou Ursulu von der Leyenovou, která se v tomto ohledu 
vyžívá ve své moci, pokud jsem správně informován. 

Je tomu totiž tak, že se vší mocí, pomocí lží, zchytralostí, přesvědčování, resp. ukecávání, a s podvodným 
pozadím stále tvrdě prosazuje vše, co tato diktatura předkládá, a to tak dlouho, než to členské státy 
»přijmou«, a tedy »akceptují«. Skutečnost, že existují i opravdové továrny na lži, které spolupůsobí 
i v politice této diktatury, stejně jako zcela běžně i v ekonomickém životě, ta většinu politiků ani národů 
netrápí. Falešná hlášení, která tyto faktické továrny na lži vymýšlejí a rozšiřují po celém světě v novinách, 
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televizi a jiných veřejných orgánech – a na která skáčou i politici a věří jim –, vedou k tomu, že se podle 
nich orientují i politici a národy a že jednají chybně. Ale toho si nikdo nevšímá a nikdo se nad tím 
nezamýšlí, a proto lidé vše přijímají a vše běží tak, jak si to mocichtiví činitelé diktatury EU přejí. 

Co se dá dělat proti hlupákům a omezencům z vlád, kteří nejsou schopni sami vše rozvážit a myslet 
a kteří nedokážou vidět a rozeznávat všechny věci tak, jak skutečně jsou? Tito činitelé netolerují ty, kteří 
uvažují logicky a rozumně a kteří by svými rozumnými myšlenkami a hodnotami vyřešili mnoho 
nepoddajných problémů. Tito lidé jsou jednoduše ignorováni, vytlačováni na vedlejší kolej a ještě 
i vysmíváni, jelikož ti údajní velikáni a panovačníci jsou příliš hloupí a připitomělí na to, aby chápali, co 
lidé myslící a uvažující skutečně vykonávají. 

Tito údajní velikáni a panovačníci, jakož i mocichtivci, kvůli svému velikášství a své nadutosti věří, že jsou 
povýšeni nad všechny, kteří skutečně myslí, stejně jako nad celý národ a zejména nad ty občanky 
a občany, kteří dokážou myslet dále než jen ke špičce vlastního nosu. Avšak vysvětlit tuto věc 
megalomanům a namyšlencům ve vládách je nemožné, neboť se klamně domnívají, že jsou neomylní 
a že všechno vědí lépe než ti občané z národa, kteří skutečně myslí, skutečně o všem uvažují a jsou 
schopni na základě těchto úvah dospívat ke správným závěrům a usnesením. To je očividné, ale žel 
tohoto mnozí vládní činitelé schopni nejsou, neboť ti zjevně ani nevědí, co neutralita vůbec je. Očividně 
nevědí, že neutralita nepřipouští vůbec žádné odklony jakéhokoliv druhu a že neumožňuje žádné skryté 
pochody a lži, které jsou s ní v rozporu a které neutralitu porušují a hrubě pošlapávají. Avšak nezpůsobilí 
a myšlenkově leniví živlové ze Spolkové rady a zjevně i z rady Stavovské a Národní ji však takto pošlapali 
a pošlapávají i přesto a jsou nedostatečně vzdělaní, takže nevědí a nechápou, že neutralitu je nutno 
zachovávat za všech okolností a že ani v nejmenším nepřipouští a nedovoluje, aby se stát politicky klonil 
na jednu stranu a stal se v nějakém ohledu spolupachatelem působícím proti nějakému jinému státu. 

Neutralita od nepaměti znamená – a tak to platilo i v rámci usnesení o neutralitě, které vzniklo 
20. listopadu 1815 ve Vídni a v Paříži, což bylo i smluvně zakotveno –, že se švýcarský stát nesmí 
za žádných okolností vměšovat do záležitostí jiných států, a to ani tím způsobem, že by se přidával 
k intrikám nebo uplatňoval intriky, jako jsou právě např. sankce cizího státu (v tomto případě tedy sankce 
ze strany diktatury EU). Pokud to však v dnešní době nějací neschopní živlové ze Spolkové, Stavovské 
a Národní rady přesto dělají, tak tím neutralitu nejen porušují, ale dokonce ji hrubě pošpiňují a zcela 
maří, a to jak na politické, tak i na soukromé úrovni. To se člověk skutečně musí tázat, jak je vůbec 
možné, že jsou takovéto osoby – které nemají ani mlhavé tušení o tom, co neutralita vůbec znamená – 
voleny do nějakých úřadů vládního vedení? To se může dít podle mě jen proto, že ta část voličů, která 
tyto osoby volí, je právě tak hloupá a omezená jako ony samotné. 

Ptaah   Tím vyslovuješ otevřená slova, která ve vinících z řad politiků a voličů nevzbudí právě potěšení. 
Ale ze své strany mohu s tvými slovy pouze souhlasit, neboť vypovídají přesně o tom, jak situace vypadá. 

Billy   No právě, a co by k tomu člověk ještě mohl dodat, neboť tito lidé tak jako tak popřou každé slovo 
a dovedou jej ad absurdum, jelikož ti, které svými slovy oslovuji, nedokážou kvůli svému velikášství, 
namyšlenosti a klamné představě, že jsou ti největší na světě, rozeznat a pochopit, že jsou to na dané 
pozici vlastně jen nezvedení, selhávající břídilové, kteří nestojí za nic, a kteří už vůbec neodpovídají tomu, 
jak by vlastně měli vypadat praví lidé. Je tedy možné pouze říci, že jsou to packalové, kteří v žádném 
případě, skutečně nejsou schopni zachovat soudržnost toho, co vytvořili chvályhodní spříseženci a naši 
otcové, kteří uměli zachovávat neutralitu, díky čemuž zůstala naše země – navzdory vlastizrádcům 
a jiným nepřátelům země atd. – uchráněna přímé světové války. A že v současnosti jiní zemězrádci maří 
a pitvoří švýcarskou neutralitu a pokouší se ji činit ohebnou, to je skutečně naprostý vrchol. Je jedno, 
zda jsou tito překrucovači neutrality neschopní členové Spolkové, Stavovské nebo Národní rady, anebo 
hloupí a připitomělí živlové z národa, neboť v každém případě jsou všichni tito provinilci, kteří ohýbají 
a ignorují naši švýcarskou neutralitu, vskutku ubohými ničiteli a popírači neutrality; a mají ještě tu drzost, 
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že se nazývají »neutrálními Švýcary nebo Švýcarkami«, ačkoliv vlastně toto porušování neutrality 
představuje vlastizradu. Do téže kategorie vlastizrádců je nutno zařadit ty, kteří usilují o nějaký typ 
členství Švýcarska v diktatuře EU a kteří chtějí svoji švýcarskou vlast tímto způsobem zradit a zaprodat 
této diktatuře. A opět zde máme co do činění k mladou sebrankou, která se narodila dlouho po poslední 
světové válce – následující světová válka již ve skrytu běží vinou zbraňových dodávek Zelenskému – 
a která nezažila, že Švýcarsko bylo ušetřeno přímé války a vpádu nacistické armády. A to i přesto, že tito 
nacisté hlasitě zpívali: »Die kleine Schweiz, das Stachelschwein, das nehmen wir im Rückzug ein« (»tohle 
malé Švýcarsko, tohohle dikobraza, toho zabereme při návratu z tažení«). Je pravda, že je to již dávnou 
minulostí a zapomenuto; dnes žijí jen nemnozí, kteří ještě slyšeli, jak se nacistická armáda tímto 
způsobem chvástala a jak sousední země neutrálního Švýcarska válečně dobývala pomocí vraždění, 
zabíjení a boření. Už tehdy existovali vlastizrádci, kteří chtěli přistoupit k nacistům a zradit svoji vlast 
a její neutralitu, čemuž však mohlo být zabráněno a kvůli čemuž se v rámci válečného práva prováděly 
i popravy; jednu takovou popravu jsem mohl pozorovat se svým kmotrem – když jsem byl u něho a tety 
Marthy v té době na prázdninách –, a sice poblíž jezera Katzensee, kam jsme se mohli připlížit. Místo 
a čas této popravy se můj kmotr dozvěděl v trestnici Regensdorf, kde pracoval jako hlídač zajatců. 

Inu, dnes, v roce 2022, tu máme opět vlastizradu, neboť zjevně potřeštění, pomatení mladí Švýcaři 
obojího pohlaví rovněž zradili svoji vlast a její neutralitu, a to masivně tím, že Švýcarsko v rozporu 
s veškerým právem ohledně neutrality porušilo tuto neutralitu a přidalo se k sankcím diktatury EU 
uvaleným na Rusko, přičemž tyto sankce začalo uplatňovat a uplatňuje je i nadále. 

A když hovořím o tom, že se zde jedná o porušení neutrality, a tedy o zemězradu, tak je to zvláště zlé 
proto, že se tak děje vlivem švýcarské vlády, která by musela vědět, že neutralita kompletně, naprosto, 
a tedy absolutně vylučuje, aby se Švýcarsko angažovalo v záležitostech, resp. se vměšovalo do záležitostí 
atd., které jsou určovány cizími stranami. Na politické i soukromé úrovni neutralita znamená – jak byla 
ze strany Švýcarska smluvně ustanovena již v roce 1815 –, že nenechává otevřený ani sebemenší prostor 
k tomu, aby se švýcarský stát nějakým způsobem vměšoval do rozmíšek, záležitostí či jakýchkoliv jiných 
věcí soupeřících stran a aby se tím přikláněl k jedné či druhé straně a zaujímal vůči nim kladné či záporné 
stanovisko, ať už se jedná o jakékoliv okolnosti. Neutralita znamená: Nezaplétat se za žádných okolností 
a v žádném případě do ničeho, co je určováno cizími stranami. Vměšování smí probíhat v každém případě 
naprosto jen ve smyslu smírčího poradenství a ve smyslu zprostředkování dialogu, pokud si to jedna 
nebo druhá soupeřící strana bude přát. Více toho neutralita nepřipouští, a proto je nutno ji za všech 
okolností, až do posledního důsledku, plně a absolutně dodržovat na politické či soukromé úrovni, 
přičemž není oprávněné se jakkoliv účastnit všelijakých opatření atd. cizí politiky či cizích soukromých 
subjektů a tato opatření přebírat a uplatňovat. 

Potom chci říci, že to, co povídám, odpovídá holé pravdě a nemá to nic společného s tím, že bych se 
klonil na stranu Ruska nebo Putina nebo že bych obhajoval a schvaloval jejich konání. Moje slova tedy 
v žádném ohledu neznamenají, že omlouvám, schvaluji nebo ospravedlňuji válku Ruska a Putina proti 
Ukrajině. Každé válečné konání, a tedy i útok a válka Ruska a Putina proti Ukrajině, představuje – jako 
v každém jiném případě – neomluvitelný zločin, kvůli němuž jsou zabíjeny četné lidské životy, páchány 
destrukce lidských výdobytků, likvidovány a hubeny živé organismy v přírodě a její zvířecí a rostlinné říši 
a způsobovány nouze a bída. To celé je dnes a bude i zítra neomluvitelné a zločinné – jako tyto věci byly 
takové již od nepaměti –, a to i tehdy, když při rozepři atd. vzchází nenávist, touha po pomstě a odplatě 
nebo když nějaká strana ztratí trpělivost. Válku nelze nikdy ospravedlnit žádnými důvody, stejně jako ani 
zášť, odvetu a pomstu, a to platí i pro mučení, trest smrti a tělesné trestání, jako např. bičováním, 
mlácením a pálením (způsobování ran pálením; pozn. překl.) atd. 

Co se týče švýcarské neutrality, tak dnes se objevují mladí parlamentáři, resp. politici atd., kteří usilují 
o členství Švýcarska v diktatuře EU, čímž chtějí nejen pošpinit neutralitu Švýcarska, ale také nerozvážně 
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zneuctít svoji vlast a udělat z ní štvanou zvěř cizích mocností. Tak je tomu už jen proto, že EU představuje 
pravou diktaturu, která ve své ústavě zakotvila trest smrti, který by byl automaticky, dříve či později, 
přenesen i na Švýcarsko, které tuto více než zavrženíhodnou nelidskost smluvně zrušilo, avšak i přesto 
by byla vlivem diktatury EU v naší zemi opět uplatňována. 

Na konci této poslední světové války jsem spolu se Sfath častokrát v Německu slýchal, jak mnozí lidé 
provolávali: »Už nikdy válku.« Avšak co se dnes v Německu dělá? Všechna tehdejší zvolání odezněla, aniž 
by byla vyslyšena, a upadla v zapomnění, neboť dnes mladší lidé a vládní činitelé, kteří dřívější válku 
nezažili – zejména ministryně zahraničí Baerbocková a v diktatuře EU ta von der Leyenová –, volají 
po zbraních pro Ukrajinu a neuvážlivě tím nepřímo podporují válku a činí tak za ni Německo plně 
spoluodpovědným. A to se odehrává zcela legálně, a sice tak, že zastánci války, kteří na sebe uvalují vinu 
za zbraňové dodávky, válku na Ukrajině podporují, prodlužují, a navíc dělají a vykřikují totéž, co dělali 
a vykřikovali i jejich předci, kteří tím vyvolali světovou válku, která na Zemi zuřila. 

Schází už jen to, aby dělali totéž, co se dělo v Německu po válce, kdy lidé, kteří předtím válku schvalovali 
a kterým poválečná bída způsobila velkou nouzi a tíseň, zcela přicházeli o rozum. Už jen hlad doháněl 
četné lidi k vraždění a zabíjení, což se teď může dít znovu, jelikož vinou Ameriky začínají lidé v různých 
zemích hladovět. Kdyby totiž Američané dali od Ukrajiny ruce pryč, místo aby podporovali Zelenského 
v jeho bludných představách o vstupu Ukrajiny do NATO a diktatury EU, tak by Zelenskyj musel stáhnout 
ocas a nikdy by nedošlo k válce, která teď s sebou přináší, že z Ruska a Ukrajiny nemohou být vyváženy 
nutné potraviny, zejména obilí. Vznikající potravinová krize, která se již v mnoha zemích světa skutečně 
povážlivě rozšiřuje, nastala vinou Američanů a těch západních států, které Zelenského zásobují 
zbraněmi, díky nimž může i nadále ve své zemi nechávat lidi běsnit a bojovat, aby se u hlupáků 
a omezenců zapsal jako mimořádně zdatný vůdce, tedy u hlupáků, kteří jsou jeho přívrženci a nevidí, co 
je tento muž skutečně zač, co zamýšlí a že využívá všechny, kteří mu otrocky podléhají a kteří tancují, jak 
on píská, aniž by si všimli, jak falešná je jeho hra. 

Ti dosud mladí lidé, kteří dnes dřepí na vládních postech a kteří nezažili a nevědí nic z toho, co se 
skutečně odehrávalo dříve, mají dnes velkou hubu, zveličují se a vedou štvavé řeči proti Rusku a Putinovi, 
čímž podněcují válku. Zvláště ta mladá a ne právě bystrá ministryně zahraničí Baerbocková a ta von der 
Leyenová v diktatuře EU vedou velké, válečně štváčské projevy, kterým všichni hlupáci a pošetilci všech 
věkových kategorií, ať z vlád nebo prostého lidu, naslouchají a dělají to, co tyhle zpropadené válečné 
štváčky halasně provolávají. 

Také bezmála všichni ostatní mladí lidé – existuje jen velmi málo těch, kteří se chovají jinak – nemají 
vůbec žádnou zdravou životní zkušenost, ale jen velkou hubu, s níž štvavě působí proti Rusku, a to zaujatě 
a aniž by znali pravdu – velmi dlouhá desetiletí po poslední světové válce, která byla vedena vlivem 
Hitlera. Velmi dlouho poté, co Hitler tuto válku prohrál a co byla ukončena, se narodili a přišli na svět 
tito mladí lidé, kteří se dnes na vládních postech namyšleně naparují, projevují své velikášství, mají velký 
zobák, vedou válečně štváčské, hlasité projevy proti Rusku a dodávají zbraně Ukrajině, kvůli čemuž bude 
válka trvat o té déle, bude stát stále více lidských životů a způsobovat čím dál větší destrukce a škody 
v přírodě a jejím zvířectvu a rostlinstvu. A že ze vším vězí, jako pravý původce války, ukrajinský prezident 
Zelenskyj – který chce mít bezpodmínečně ve své zemi NATO, a navíc chce svoji zemi zaprodat diktatuře 
EU, přičemž chce ale svoji moc natolik rozšířit, aby mohl zůstat prezidentem do konce svého života –, 
nad tím se vůbec nezamýšlejí, natož aby měli černé svědomí, všichni ti, kteří mu pomáhají v jeho plánech 
a nerozvážně mu dodávají zbraně. A že za vším vězí také Amerika a její stínová vláda, jež projevují 
všechny ty snahy o dosažení světové vlády – které spočívají v tom, aby bylo Rusko zcela vyřízeno a mohlo 
být nakonec ovládnuto Amerikou –, o tom nechce nikdo nic vědět, neboť lidé nechtějí slyšet pravdu, 
kterou označují za fake a za konspirační teorii. Ti mladí politici a političky, kteří přišli na svět dlouho, 
tedy celá desetiletí po poslední světové válce a kteří nezažili nouzi, jež vládla po konci války, patří do 
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téže kategorie. Ti všichni nevědí, jak jejich rodiče a jiní lidé museli zvládat svůj život v poválečném 
období a že proti tomu americká mocnost nic nepodnikla, když lidé v Německu museli strádat, jak jsem 
sám viděl spolu se Sfath. Mnozí občané z amerického lidu ovšem poskytli trpícím Němcům četné dary, 
Němcům, kteří dříve před nacistickými masakry zavírali oči a smysly, avšak pak se sami ocitli v nouzi a 
bídě, jelikož museli trpět hladem. Z toho vyplynuly zhoubné situace, jak jsem sám viděl na četných 
místech, když jsem byl se Sfath v různých oblastech v Německu, a sice v době, kdy mi ještě nebylo ani 
10 let. Tam jsem viděl, jak na sebe lidé vzájemně křičeli a hádali se o modré balíky, které patrně 
obsahovaly potraviny a na nichž byl, pokud si správně vzpomínám, nápis »DONATED BY THE PEOPLE OF 
THE UNITED STATES« nebo nějaký podobný. Mnozí lidé byli ale někdy ve své bídě a nouzi tak zoufalí, že 
se neštítili vůbec ničeho, neboť také jednoduše vraždili a okrádali četné bližní. Viděl jsem také jiné, kteří 
usmrtili své bližní, a dokonce je sežrali; jedna žena zabila několik svých známých, doslova je vykuchala 
a prodávala pak lidské maso jako údajnou koninu lidem, které znala. To jsem sice sám neviděl, ale 
pověděl mi o tom Sfath, který mě pak také vzal na místo, kde bylo konání této ženy – která byla 
dopadena a odsouzena k smrti – následně ukončeno popravou na gilotině, popravou, kterou jsem mohl 
sledovat z lodi, takže jsem viděl, jak jí byla setnuta hlava. Bylo to uprostřed jednoho pravoúhlého, 
velkého dvora, který byl obklopen vysokými staveními, na to si ještě přesně pamatuji. Popravy jsem 
ovšem viděl již dříve, popravy, které byly vykonány velkým mečem nebo širokou popravčí sekerou, a to 
až na nemnohé výjimky vždy na popravišti. V ... 

Ptaah   ... o tom jsem četl v letopisech svého otce, stejně jako o mnoha dalších věcech, které ti již 
ve tvém chlapeckém věku umožnil vidět a které jsem já sám během celého svého života nemusel 
pozorovat ani jsem je jinak nezažil. Je nepochopitelné, že jsi ... 

Billy   ... nemusíš hovořit dále, neboť i tak vím, co chceš říct. Nějak jsem to celé strávil, ty popravy, to 
mučení a vše ostatní, co jsem viděl, zažil a dozvěděl se již jako malý chlapec. Ale to vše mi pomohlo 
k tomu, že jsem byl schopen svůj život – navzdory velmi mnoha útočnostem a nespravedlnostem – stále 
čistě zvládat, skutečně se stát člověkem, hodně se toho naučit a hodně pracovat, abych nakonec dělal 
to, co se stalo mým životním úkolem. Více k tomu zřejmě není nutno říkat. 

Ptaah   Tak tomu jistě je, avšak že sis ve svém životě – a nerad bych, abys mě přerušoval – osvojil ty 
nejrůznější práce a vyvinul sis schopnosti, které byly nezbytné k tomu, aby bylo vystavěno Středisko, 
které bylo více než jen zchátralé, a učiněno pravým rájem, který je dnes známý po celém světě, to je 
více, než vlastně člověk může zvládnout. Už jen to, co ti přiřkl můj otec, co ti umožnil spatřit a co tě učil, 
to je mnohem více, než je člověk schopen unést, a navíc ještě zůstáváš skromný a ... 

Billy   ... to skutečně stačí, řekl jsi toho více, než bylo nutné. Skutečně to stačí, a proto mě nech hovořit 
o tom, o čem jsme mluvili předtím. – Tedy, je tomu vskutku tak, že mnozí nerozumní a neschopní vládní 
činitelé, kteří postrádají zdravý úsudek a jsou hloupí a připitomělí, žijí v bludné představě, že k míru 
a jeho záchově je nezbytná průbojná a mocná armáda. Myslí si to proto, že nepřátele je údajně nutno 
potírat zbraňovým násilím, jako je tomu v současnosti na Ukrajině, kam Rusko válečně vpadlo a kde chce 
Zelenskyj z hlediska svých budoucích plánů pokračovat ve válce vší mocí tak dlouho, dokud nedosáhne 
svého cíle. To se ovšem může dít pouze vinou hlouposti a pošetilosti zbraňových dodavatelů, kteří 
absurdně rozhazují miliardové peněžní částky, aby vyzbrojovali své armády, jako se tak dělo 
od nepaměti. Tyto armády a vojska však nebudou nikdy přinášet mír, nýbrž jen strach, nenávist, pomstu, 
odplatu, vraždění, mrtvé, boření a pustošení, neboť tuze pochybná výmluva toho druhu, že vojsko 
garantuje záchovu míru, byla již před tisíciletími vyvrácena a dokázal se opak. Vojska zaručují, 
že nad lidstvem stále visí Damoklův meč, a tudíž nikdy nezajišťují mír. (Pozn.: Damokles byl podle legendy 
ve 4. století před Jmmanuelem sluha na dvoře syrakuského krále a tyrana Dionýsa I. nebo II. Damokles 
byl tak nadšen svým králem, že jej zvláště vychvaloval a nazýval jej nešťastnějším člověkem na světě. 
V této souvislosti dostal král jeden nápad: Chtěl si se svým dvořanem vyměnit místo a přenechat mu svůj 
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trůn. V této věci si vymyslel pro svého oblíbence sadistickou zábavu a nechal jej sedět na svém trůnu 
a zařídil, aby si vychutnával všechny laskominy z knížecí tabule. Předtím však nechal na stropu nad 
trůnem umístit meč, který visel jen na koňské žíni a hrozil, že se kdykoliv zřítí dolů.) Vojsko číhá nepřetržitě 
na to, aby mohlo někde udeřit, ať už v rámci povstání ve vlastní zemi, kvůli zachování moci, v rámci 
násilných činů a krizí atd., anebo ve vztahu k hrozbám z cizí země nebo v rámci vojenských zákroků 
a útoků atd. Tak je tomu v demokraciích, diktaturách, královstvích atd., jakož i v takzvaných neutrálních 
státech, tedy i ve Švýcarsku, kde se pak jednoduše hovoří o »ozbrojené neutralitě«, která má odstrašit 
možného nepřítele z cizí země nebo se mu ubránit. 

Vojsko nebo zemská armáda stojí peníze, skutečné miliardové obnosy, které jsou nesmyslně »vráženy« 
do takzvané »obranné armády« země a jejího ozbrojování. To vše stojí obrovská kvanta finančních 
prostředků, a navíc se z lidí, resp. vojáků, cvičí vojáci, resp. vrahové, kteří pak legálně a bez zábran 
zabíjejí, boří a pustoší, a buď zvítězí, nebo jsou zlikvidováni nepřáteli. Toto se odehrává ve státech, které 
neznají neutralitu, ale i v těch, které jsou neutrální, jako např. ve Švýcarsku, kde se pak jednoduše mluví 
o »ozbrojené neutralitě«, což ale nemění vůbec nic na tom, že každé vojsko je vytvořeno proto, aby 
zabíjelo, resp. vraždilo, ničilo a likvidovalo, a že je připraveno činit tyto věci. A to údajně proto, aby 
zachovalo mír mezi různými státy nebo aby se jej domohlo bojovými akcemi – anebo aby z nenávisti, 
touhy po pomstě a odvetě, z důvodů touhy dobývat území, získávat nerostné zdroje či na základě jiných 
nízkých a penězochtivých ambicí přepadalo jiné státy. Zvláště teď v Německu se absurdně promrhávají 
miliard eur, a navíc má být armáda »obšťastněna« 100 miliardami eur navíc. Avšak totéž se děje 
i ve Švýcarsku, kde se s tím náš dobrý ministr financí, Uèli Maurer, musí smířit, ať už chce, nebo nechce, 
neboť ostatní jej jednoduše přetrumfovali. Ale totéž se odehrává ve všech zemích. Tolik tedy k tomu. 

Pod záštitou Amíků a NATO, kteří se roztáhli v Německu, začali být němečtí vojáci aktivní v různých 
zemích světa, kde vraždili nebo zemřeli, takže bylo hrubě pošlapáno to, co lidé v Německu provolávali 
po konci světové války, tedy právě »už nikdy válku«. 

Zelenskyj požaduje od světa zbraně, a hlupáci a pošetilci mu je dodávají a podporují tím válku, kterou 
Zelenskyj kvůli svému velikášství a fanatismu chce. Pokládá se za největšího ze všech a jedná ve shodě 
s tím vším, co se dělo v poslední světové válce. Všichni ti hlupáci a pošetilci, kteří jsou jeho otrockými 
vazaly, si nevšímají toho, že mu jde jen o vlastní moc, vraždění a zabíjení, jakož i o sobecký blud, 
velikášství, nenávist a touhu po pomstě, a že jedná stejně, jako se jednalo v minulé světové válce. 

Ptaah   K tomu musím pozvednout své slovo v tom smyslu, že vyslovuješ obšírně to, co jsme rovněž sami 
zjistili, takže nebudu vyjadřovat svá osobní mínění a posudky, nýbrž skutečnosti, které jsou fakticky dány. 
Uvedu tedy pouze fakta, která se skutečně shodují s realitou a tím, co odpovídá skutečnosti a její pravdě, 
jak stále zdůrazňuješ, když zmiňuješ fakta. Je ... 

Billy   ... promiň, že tě přerušuji, ale je žel nezbytné toto povědět, tedy to, že odpovídá zjištěné 
skutečnosti a její pravdě, a tedy nikoliv názoru nebo domněnce, když se říká něco, co je realitou a co 
bylo fakticky v tomto smyslu zjištěno, pozorováno a vnímáno. 

Ptaah   To je správně, ale musí to být říkáno stále znovu? 

Billy   K tomu si myslím, že je to nutné, neboť je důležité to pozemšťanům říkat stále znovu, aby pochopili, 
že si člověk jednoduše nic nevymýšlí, nepronáší pouhé názory a domněnky a nevede bláhové řeči, ale 
že zmiňuje věci, které se zakládají na jeho faktickém, přímém vnímání a pozorování, resp. konstatování 
toho, co sám zjistil. Proto je nezbytné upozorňovat na to, že to, co člověk vykládá, resp. co říká, odpovídá 
skutečnosti a její pravdě, kterou člověk sám viděl, zažil, zakusil a pozoroval, resp. vnímal jako realitu. Žel 
existuje na Zemi jen málo lidí, kteří toto chápou nebo chtějí chápat, a to jsou právě lidé, kteří sami myslí 
a kteří jednoduše nevěří údajně pravým a faktickým »vědomostem« a »skutečnostem« atd., které jsou 
jim vrhány před zrak. Např. zde mohu ocitovat tento německy psaný dopis, který je podepsán s ... a ...: 
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Drahý Billy, 

promiňte, že se na Vás nyní obracíme i s naší žádostí, ale doufáme, že nás a naše starosti pochopíte, 
a proto si dovolujeme Vám napsat i ze své strany. Svůj dopis ale musíme předat někomu, kdo jej zanese 
v Německu na poštu, jelikož si nemůžeme být jisti tím, že by se k Vám toto psaní dostalo odsud. Naše 
adresa je sice správná, stejně jako naše jména – jelikož si vůči vám nepřejeme být anonymní –, ale 
nepište nám prosím zpět, neboť nemůžeme nikomu důvěřovat, a proto se musíme chovat tak jako ti 
ostatní, kteří se na Vás obrátili a jejichž žádost jste komentoval a také zveřejnil na internetu. To nám 
dodává odvahy, a proto se na Vás obracíme i my. Musíme říci následující: 

Zelenskyj obelhává celý ukrajinský lid tím, co neustále nechává vysílat přes televizi, neboť věci se nemají 
tak, jak o nich stále lže. Nechává den za dnem obětovat a zabít ve válce asi 150 nebo někdy i více 
ukrajinských vojáků, přičemž mu pomáhají všechny státy, které mu dodávají zbraně. Kdyby mu zcela 
neodpovědní státní činitelé cizích států tyto zbraně nedodávali, tak by byla válka na Ukrajině již dávno 
skončena, ale neodpovědnost těchto činitelů je velká a jsou tak zbabělí jako samotný Zelenskyj. Kdyby 
musel sám na frontu, kde se bojuje, a kdyby se tam musel zapojit do boje, tak by byla válka již dávno 
skončena, ale on je na to příliš zbabělý a rychle by si nadělal do kalhot. Ale štvát národ a vojáky 
a nechávat je Rusy odstřelovat a zabíjet, to umí, a podporují ho v tom Američané i Německo, zvláště to 
válkychtivá ministryně zahraničí Baerbocková, stejně jako ta německá von der Leyenová, která vede v EU 
velké řeči. Zrovna Německo se vměšuje do této ukrajinské záležitosti, štve a dodává zbraně Zelenskému, 
neboť mu očividně nestačila minulá světová válka, kterou způsobil Hitler a na níž se podílel německý lid, 
jenž pronásledoval Židy a vraždil je v koncentračních táborech a jinde. A tahle Baerbocková a ta von der 
Leyenová dělají se svým válečným štváčstvím proti Rusku a Putinovi totéž, a samotný Zelenskyj má stejný 
charakter jako Hitler a není se svým nacistickým postojem lepší, než byl on. 

My samotní nesmýšlíme vůči Rusku nepřátelsky, ani když je teď pod Putinovým vedením v naší zemi 
válka, ale Rusko bylo, podle našeho názoru, vinou Zelenského a Američanů k této válce donuceno, 
protože dotyční chtějí, aby se na Ukrajině usadily NATO a EU. Oni skutečně zavinili tuto válku a museli by 
být voláni k odpovědnosti. My jsme sice Ukrajinci a chceme také, aby nám tato země zůstala a aby nám 
nevládlo Rusko, ale vidíme bezpráví, které je pácháno na Rusku a na Putinovi, a to jednoduše není 
správné. Proto Vám píšeme, neboť víme z internetu, že jste bezúhonný člověk a že říkáte stále jen to, co 
je skutečné, a proto Vám posíláme tento dopis, k němuž připojujeme prosbu, abyste jej doslovně zveřejnil 
na internetu a abyste rozšířil skutečnou pravdu takovou, jaká je. 

Doufáme, že nám budete rozumět, o čemž vlastně nepochybujeme, ale půlka světa nám žel rozumět 
nebude, jelikož mnozí státní činitelé světa, stejně jako mnozí lidé z národů, věří raději zločinci Zelenskému 
a prolhaným Američanům než nám. Nám, kteří jsme přímo se vším konfrontováni, lidé nevěří, nám, kteří 
víme, že vše se má zcela jinak a že pravdou je to, že Zelenskyj funguje jako loutka v rukou Američanů, 
kteří za vším vězí a kteří chtějí přivést do naší země organizaci NATO, kterou založili a také ji řídí. 

Posíláme hodně pozdravů 

... ... a ... ... 

 

Ptaah   Tento dopis by sis neměl uschovat. 

Billy   To také neudělám, zničím jej hned poté, co si jej opíšu, jelikož jej opsat musím, protože někdo 
na Ukrajině by mohl poznat ten rukopis, což by pro pisatele nebylo dobré. Navíc ti chci říci, že jsme od té 
doby, co tady byli ti 3 muži s tím ukrajinským autem, masivně obtěžováni. Zjevně a znatelně jsou 
odposlouchávány naše telefonáty, přičemž se tu objevují chodci a projíždění kolem auta, kteří/která 
rychle zase mizí, jakmile se jde někdo z nás podívat. Velmi podivné je také to, že kolem Střediska náhle 
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tak často krouží helikoptéry, přičemž jsou využívána i soukromá letadla, která při průletu pořizují snímky. 
Velmi často se objevují chybná telefonická spojení a dějí se i jiné podivné věci. 

Ptaah   To je samozřejmě velmi neradostné a zjevně to překračuje rámec běžného dozoru, který je veden 
ohledně Střediska, návštěvníků, členů a pasivních členů FIGU, kteří chodí do Střediska, jakož i ohledně 
členů FIGU sídlících v něm. V tomto ohledu způsobím, aby (...) (...) (...) 

Billy   To bude sice (...) (...) (...) 

Ptaah   To je správně, avšak (...) (...) (...) Vraťme se ale k tomu, o čem byla předtím řeč: Díky svým 
nejpřesnějším šetřením jsme rozpoznali, že tento muž, Zelenskyj, propadl velikášství a sobectví, avšak 
díky svým velmi detailním šetřením a analýzám jsme také rozpoznali a zjistili, že navíc pronáší spletenec 
lží, který si přeje vší mocí zachovat, přičemž se snaží budit slepou závislost v těch, kteří mu věří a kteří 
nejsou schopni sami myslet, analyzovat situaci a rozpoznat pravdu kolem jeho osoby. Svým počínáním 
se zaměřuje na to, aby sám zůstával v bezpečí, přičemž chce bez okolků a vědomě hnát na smrt ty, kteří 
mu věří a důvěřují, aniž by vnímali, že je on využívá pro své účely a nechává umírat. A žel jsou v širokém 
okruhu v mnohých státech činitelé, kteří mu otrocky propadli a kteří nejsou schopni sami myslet, a tedy 
se ani sami rozhodovat, a kteří jeho lži berou jako pravou pravdu. Zpravidla se jedná o osoby, které 
nemají žádnou životní zkušenost, jsou ještě poměrně mladé a narodily se dlouho, tedy celá desetiletí 
po minulé světové válce, takže vše, co se dříve odehrávalo vnímaly pouze z doslechu, aniž by to skutečně 
znaly, jelikož to samy nezažily, a nezískaly tedy vlastní zkušenosti. My, Plejaren, vidíme úplně všude, 
ve všech státech světa, na všech pozicích státního vedení, na všech úřadech, ve všech veřejných 
orgánech, podnicích a institucích atd. pouze mladé osoby, avšak nikoliv lidi s životními zkušenostmi 
a zkušeností v těch oblastech, které jsou obsazovány mladými pozemšťany. Tito mladí pozemšťané mají 
zcela běžně zmatené nápady, zmatené názory a zmatené představy, pozemšťané, kteří jsou dnes – jak 
pokaždé říkáš – u kormidla moci a kteří chtějí do pozemského dění a do budoucnosti vnést novou 
dynamiku, a sice bez nezbytné zkušenosti, která by v jistém rámci mohla zaručovat úspěch. Tato 
dynamika vycházející z mladých lidí však tohoto úspěchu dosáhnout nemůže, neboť dotyčným chybí 
nezbytná rozvaha, stejně jako – jak už jsem říkal – zkušenost, a navíc i hlavně nutné schopnosti. Dotyční 
tedy v tomto směru neovládají nezbytné dovednosti, aby na poli své aktivity působili tak, aby to mohlo 
směřovat do daleké budoucnosti. 

Billy   Tak tomu žel je a patrně to nelze změnit. Nechme však této věci a věnujme se jiným záležitostem. 
Tak ... 

Ptaah   ... žel mě volají a musím jít. 

Billy   Škoda, ale když musíš jít, tak – – nuže, měl jsem ještě něco, co bylo vlastně soukromé. 

Ptaah   To můžeme probrat, až sem znovu přijdu. Ale nyní musím skutečně odejít. Na shledanou, 
Eduarde, milý příteli. 

Billy   Pak pravím ahoj, Ptaah. – Na shledanou, můj příteli. 
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